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              NİPİ "Neftegas"
MƏHSUL  KATALOQU

Quyular ın  təmir i  üçün 
a lə t  və  avadanl ıqlar



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20/07/2009-cu il tarixli 126 №-li “ARDNŞ 
strukturunun təkmilləşdirilməsi” fərmanının icrası ilə əlaqədar, ARDNŞ Prezidentinin 

21/07/2009-cu il tarixli 95 №-li Əmrinə əsasən, iki institutun – “Elmi Tədqiqatlar” və 
“Neftqazlayihə” – birləşməsi nəticəsində ARDNŞ-nin NİPİ “Neftegas” yaradılmışdır. 
 

İnstitutun 1300-dən çox əməkdaşı vardır, bu da mühüm layihələrin yerinə yetirilməsinə 
imkan verir. Bununla yanaşı institut böyük elmi potensiala malikdir. Hal-hazırda, institutda 
21 doktor və 107 elmlər namizədi işləyir, elmi-tədqiqat işlərinin əksəriyyəti ən yüksək 
dünya səviyyəsində aparılır və ixtira patentləri ilə təsdiq olunublar. İnstitutun mövcudluğu 
müddətində 1200-dən çox ixtira yaradılmışdır.

Yüksək elmi-texniki potensial, alim və mütəxəssislərin illər boyu toplanmış zəngin 
təcrübəsi müxtəlif dağ-geoloji şəraitlərdə neft yataqlarının kompleksli mənimsənilməsində 
mürəkkəb elmi və layihə-texniki məsələlərin müasir səviyyədə həllinin zəmanətidir.

Neftin, qazın, suyun, süxurun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin elmi tədqiqi, 
deemulqatorların istifadəsi, qazıma məhlulların xassələrinin təyin edilməsi və başqa 
tədqiqatlar dünya standartlarına cavab verən müasir sertifikatlaşdırılmış cihazlarda və 
laborator qurğularda aparılır. İnstitut müasir kompüter texnikası və problem-yönəldici 
proqram təminatı ilə təchiz olunub. 

İllər boyu toplanmış məlumat bazası institutun sərvətlərindən biridir. 70 mindən 
çox kitab, 100 mindən çox elmi-texniki jurnal və başqa nəşrlər institutun elmi-texniki 
kitabxanasında yerləşir.

İnstitutun 50-dən artıq kəşfiyyat-layihə işlərinin yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycan 
Respublikasının dövlət orqanları tərəfindən verilmiş lisenziyası vardır.

NİPİ “Neftegas”- ın dünyanın həm iri, həm də kiçik neft şirkətləri ilə zəngin iş  
təcrübəsi vardır.

İnstitut aşağıdakı istiqamətlərdə layihə və elmi-tədqiqat işləri aparır:
   Neft və qaz yataqlarının geologiyası və işlənməsi;
   Quyuların qazılması;
   Neft və qaz hasilatı;
   Neftin və qazın nəqli və saxlanılması;
   Neft-qaz mədən qurğularının tikintisi;
   Neft-qaz emalı və neftkimya;
   Neft-qaz yataqlarının qaydaya salınması.
Sifarişçi NİPİ “Neftegas” mütəxəssisləri tərəfindən işlənmiş hər hansı bir 

layihənin lazımi səviyyədə yerinə yetiriləcəyindən əmin ola bilər.
İnstitumuzun müvəffəqiyyətli işi ən çox əsas prinsip ardıcıllığına şərtsiz  əməl etməsindəndir ki, 

təşkilatımızın fəaliyyəti də bunun üzərində qurulmuşdur:
Sifarişçi ilə konstruktiv əməkdaşlıq, öhdəsinə götürdüyü vəzifəni  mütləq şəkildə yerinə yetirmək, 

etibarlı və keyfiyyətli xidmət;
İşlərin yerli və beynəlxalq standartlara uyğun aparılması;
Müasir kompüter və laboratoriya təchizatından istifadə edilməsi;
Bütün kateqoriyalar üzrə mütəxəsislərin ixtisas səviyyəsinin planlı şəkildə yüksəldilməsi;
İşlənilən layihələrin ətraf mühitin qorunması tələbləri ilə uyğunlaşdırılması.
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

M ü n d ə r i c a t

1. Möhürlər
      1.1. Müstəvi daban möhürü
      1.2. Xüsusi həcmi möhür
2. Köməkçi alət və avadanlıqlar
      2.1. Maqnit frezer (qeyri-metal gövdəli maqnit frezer)
      2.2. Metal gövdəli (xüsusi tutucu başlıqlı) maqnit frezer
      2.3. Hidromexaniki  pauk
3. Daxili boru kəsiciləri
      3.1. 136 mm daxili borukəsən
      3.2. 95 mm daxili borukəsən
4. Kəsici başlıqlı alətlər
      4.1. İstiqamətləndirici kəsici başlıqlı həlqəvi frezer
      4.2. Həlqəvari frezer başlığı
      4.3. Xüsusi kəsici başlıqlı yönəldici 
      4.4. Xarici konusvari frezer
      4.5. Ücpilləli kəsici rayber frezer
      4.6. Xüsusi daxili frezer
      4.7. Kəsici-tutucu rayber metçik
5. Yan lülənin qazılması üçün alətlər
      5.1. Tutucu frezer-rayber
      5.2. Yana yönəldici
6.   Boruları açıb çıxartmaq üçün quyu revers mexanizmi
7.   İkiseksiyalı frezer
8.   Mərkəzləşdirici yakor
9.   Üçpilləli frezer
10. İstismar kəmərində hermetikliyi bərpa edən 
 avadanlıq dəsti 
11. Üçpilləli frezer
12. Universal borututan UB 73-168 
13. Yan lülədə  keçidin hermetikliyini təmin edən avadanlıq
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Kütləsi Yuyulma deşiyinin ən 

kiçik xarici diametri 
MDM-116   116 mm 225 mm 12 kq 25 mm
MDM-140   140 mm 280 mm 26 kq 32 mm

Avadanlığın təyinatı:
Qəza başlığına düşmüş cisimlərin 
və yaxud qəzaya uğramış boru 
ağzının qəza başlığında vəziyyətini 
və istismar kəmərinə söykənmiş 
lentvari hissələrin vəziyyətini təyin 
etmək. Müstəvi daban möhürü qəza 
başlığının (nahiyəsinin) vəziyyətini 
daha dəqiq müəyyən edir. 

Əsas hissələri: 
 Gövdə;
 Vəziyyəti təyin edən başlıq

Müstəvi  daban  möhürü

Texniki  göstəriciləri:

Müstəvi daban möhürü
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Kütləsi Birləşdirici 

yiv Birləşdirici yiv 

XHM-114 114 mm 488 mm 27.5 kq 16 mm З 86 GOST  28 487-90
XHM-140 140 mm 520 mm 36.5 kq 22 mm З 101 GOST  28 487-90

Avadanlığın təyinatı:
Qəza başlığında, qəzalı boruya nüfuz 
edib qəza nahiyəsinin izini götürməklə, 
qəza başlığına düşmüş cisimlərin 
forma və vəziyyətini təyin etmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 
Həcmi möhür deformasiya olmuş 
qəza başlığında (nahiyəsində) sınığın 
dərinliyini müəyyən edir. 

Əsas hissələri: 
 Millərdən ibarət təyinedici 
 başlıq; 
  Gövdə; 
  Keçirici (З-86 ГОСТ 28487-90) 

Xüsusi  həcmi  möhür 

Texniki  göstəriciləri:

Qaza başlığının vəziyəti 
quyudan çıxarıldıqdan 

sonra
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Başlığın daxili diametri

MF(q/m)-113 113 mm 332 mm 16 kq 93 mm
MF(q/m)-113-01 113 mm 406 mm 19.5 kq 93 mm

MF(q/m)-136 136 mm 360 mm 22 kq 112 mm

Avadanlığın təyinatı:
Qəza başlığında yığılmış maqnit 
xassəli metal hissələri və qırıntıları 
fırlanma hərəkəti ilə qaldırıb özünə 
birləşdirməklə quyu xaricinə 
çıxartmaq. Daha ağır metal 
qırıntılarını quyudan götürmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

Əsas hissələri:
 Frezer başlığı; 
 Qeyri-metal gövdə; 
 Maqnit bloku; 
 Keçirici (Z-86- ГОСТ 28487-90) 

Maqnit  frezer  (qeyri-metal 
gövdəli  maqnit  frezer)

Texniki  göstəriciləri:



5

Məhsul   kataloqu - 2015 

           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi

Başlığın 
daxili 

diametri
Birləşdirici yiv 

MF(m)-113 113 mm 332 mm 18 kq 93 mm З-86 GOST  28 487-90

MF(m)-113-01 113 mm 406 mm 19.5 kq 93 mm З-86 GOST  28 487-90

MF(m)-136 136 mm 360 mm 22 kq 112 mm З-101 GOST  28 487-90

Avadanlığın təyinatı:
Qəza başlığında frezləmə zamanı 
alınmış lentvari maqnit xassəli 
qırıntıları fırlanma hərəkəti ilə öz 
daxilinə çəkməklə tutub quyudan 
kənarlaşdırmaq. Qəza sonluğunda 
qalan metal qırıntılarını fırlatmaqla 
yerindən oynadır, əməliyyatın 
sonunda həmin qırıntıları maqnit 
götürür. 

Əsas hissələri:
 Frezer başlığı;
 Gövdə;
 Maqnit bloku;
 Keçirici (З-86 GOST 28487-90)

Metal  gövdəli  (xüsusi  tutucu 
başlıqlı)  maqnit  frezer

Texniki  göstəriciləri:
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Başlığın daxili diametri 

ПМГ-113 113 mm 2911 mm 64 kq 76 mm

ПГМ-138 138 mm 3200 mm 81 kq 93 mm

Avadanlığın təyinatı:
Qəza başlığında yığılmış xırda 
ölçülü metal və qeyri-metal 
qırıntıların qazınıb ovulmaqla 
boru xaricində yaradılmış təzyiqin 
hesabına mərkəzləşdirilib paukun 
daxilinə yığılaraq quyunun xaricinə 
çıxarılması.

Hidromexaniki  pauk 

Əsas hissələri:
 Kəsici - tutucu başlıq; 
 Gövdə; 
 Keçirici (З-86 GOST 28487-90)

Texniki  göstəriciləri:

Əməliyyat sona çatdıqda 
qırıntılar paukun üstünə 

çökür. 

Borular qaldırılır, qırıntılar 
yerin səthinə çıxarılır.

Qəza nahiyəsində olan metal 
və digər qırıntılar boru 

arxasında təzyiq yaratmaqla 
borunun mərkəzinə 

yönəldilir. 

Açıq
vəziyyət

Bağlı
vəziyyət
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Daxili diametri

DBK – 136  136 mm 1200 mm 74.5 kq 95 mm

Avadanlığın təyinatı:
Quyularda qoruyucu kəmərlərin 
müəyyən hissəsini kəsib çıxarmaq 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kəsici 
hissələrin konstruksiyası, kəməri 
kəsdikdən sonra, lazım olarsa 
bıçaqları dəyişmədən kəmərin 
müəyyən hissəni frezləməyə və  
bununla da, kəsmə vaxtını kifayət 
qədər azaltmağa imkan verir.

Əsas hissələri:
 Keçirici;
 Gövdə;
 Hidravlik silindir;
 Kəsici hissə

136 mm  daxili  borukəsən

Texniki  göstəriciləri:
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Daxili diametri

DBK – 95  95 mm 750 mm 27.5  kq 52 mm

Avadanlığın təyinatı:
Daxili borukəsən təzyiq altında 
kəsici qüvvəni sabit saxlamaqla,  
quyulardа bir və ya bir neçə  boru 
kəmərini  daxilindən kəsib azad 
etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əsas hissələri:
 Keçirici;
 Gövdə;
 Hidravlik silindir;
 Kəsici hissə

95 mm  daxili  borukəsən

Texniki  göstəriciləri:
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Daxili diametri 

IHF-113 113.5 mm 285 mm 12 kq 75 mm

IHF-136 136 mm 320 mm 21 kq 75 mm

Avadanlığın təyinatı:
Nasos kompressor borusunu 
mərkəzləşdirib frezerin daxilinə 
salmaqla xaricində olan metal və 
qeyri-metal hissələri frezləmək.

Əsas hissələri: 
 Gövdə; 
 Kəsən hissə; 
 Bərk xəlitə dayağı

İstiqamətləndirici  kəsici 
başlıqlı  həlqəvi  frezer 

Texniki  göstəriciləri:

İstiqamətləndirici  kəsici 
başlıqlı  həlqəvi  frezerin

işlənmiş görkəmi

Quyuda qalmış NKB-nı mərkəzə yönəldir, boru 
arxasında olan maneələri üyütməklə borunu 

qəbuledici borunun içərisinə yönəldir. 
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Daxili diametri 

HF-113  113.5 mm 285 mm 12.5 kq  75 mm

HF-136  136 mm 320 mm 22.5 kq  75 mm

Avadanlığın təyinatı:
Nasos kompressor borusunu 
mərkəzləşdirib frezerin daxilinə 
salmaqla xaricində olan metal və 
qeyri-metal hissələri frezləmək. 

Əsas hissələri: 
 Gövdə;
 Kəsən hissə; 
 Bərk xəlitə dayağı 

Həlqəvari  frezer  başlığı

Texniki  göstəriciləri:

Həlqəvari  frezer  başlığının
işlənmiş görkəmi

Birləşmiş boruların əlaqələndirici muftalarını xarici diametr 
üzrə yonmaqla yonqara çevirib gil məhlulu ilə yer səthinə 

çıxarmaq 
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi

Başlığın 
daxili 

diametri
Birləşdirici yiv 

XKB-116   116 mm 130 mm 0.7 kq 92 mm Tubing 102 GOST -80

XKB-140   140 mm 150 mm 1.5 kq 112 mm Tubing 127 GOST  632-80

Avadanlığın təyinatı:
Hər hansı bir alətin ucuna 
bağlanır, quyuda başlıq hissəsi 
əzilmiş borunu yonmaqla ölçüyə 
gətirib istiqamətləndirməklə 
alətin daxilinə salmağı təmin edir. 

Əsas hissələri:
 Gövdə;
 Kəsici ağız

Xüsusi  kəsici  başlıqlı  yönəldici 

Texniki  göstəriciləri:

Qəzaya uğramış boru və digər qəza sonluğunu kəsməklə işçi borunun və 
digər tutucu alətin mərkəzinə yönəldilir 
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Kütləsi Başlığın daxili diametri 

КF-113  114 mm 350 mm 10.8 kq  75 mm

КF-138  138 mm 380 mm 17 kq  75 mm

Avadanlığın təyinatı:
Qəza başlığında qəza vəziyyətində 
olan nasos kompressor borularının 
muftasını xaricdən frezləməklə 
kompressor borusunun azad olmasını 
təmin etmək 

Əsas hissələri:
 Gövdə; 
 Kəsmə ağızlığı

Xarici  konusvari  frezer 

Texniki  göstəriciləri:

Boru muftalarını xarici diametri üzrə yonqara çevirir 
və gil məhlulu  vasitəsi ilə yer səthinə qaldırır. 
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Daxili 

diametri Birləşdirici yiv 

RF3p – 112  112 mm 300 mm 4.5 kq   38 mm З-76 GOST  6428487-90

Avadanlığın təyinatı:
Qəza başlığında borunu (yiv hissəsini 
mufta ilə birlikdə) iç tərəfindən, 
muftanı isə baş hissəsindən eyni 
zamanda frezləmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

Əsas hissələri:
 Kəsici rayber başlığı;
 Halqavari kəsici başlıq 

Üçpilləli  kəsici rayber  frezer

Texniki  göstəriciləri:

Üçpilləli rayber 
frezerin kəsici başlığı

Üçpilləli kəsici rayber frezerin 
həlqəvəri frezer başlığı
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Daxili 

diametri Birləşdirici yiv 

DF – 75  75 mm 355 mm 8 kq   10 mm З- 50 GOST  7918-64

Avadanlığın təyinatı:
Qəza başlığında nasos kompressor 
borusu ilə muftanın birləşmə yivini 
daxildən frezləyib muftanın azad 
edilməsini təmin edir. 

Əsas hissələri: 
 Gövdə;
 Kəsmə başlığı

Xüsusi daxili frezer

Texniki  göstəriciləri:
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi

Başlığın 
daxili 

diametri 
Birləşdirici yiv 

KTRM  89 mm 470 mm 12.5 kq 6 mm З-50 GOST  7918-64

Avadanlığın təyinatı:
Qəza nahiyəsindəki borunun 
başında qalmış muftanın daxildən 
frezlənməsi və eyni zamanda  
metçikin muftanı tutub saxlaması 
yolu ilə azad edilməsi və 
çıxarılması.

Əsas hissələri: 
 Rayber frezer; 
 Metçik; 
 Qazıma borusu

Kəsici-tutucu  rayber  metçik 

Texniki  göstəriciləri:
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Daxili 

diametri Birləşdirici yiv 

TFR – 116  116 mm 865 mm  57 kq   38 mm З- 76 GOST  6428487-90

Avadanlığın təyinatı:
İstismar kəmərində yana pən-
cərə açmaq, açılmış pəncərəni 
rayberləməklə ölçüləri dəqiqləş-
dirmək və pəncərənin frezlənməsi 
zamanı alınan lentvari hissənin 
tutulub çıxarılmasını təmin etmək.
İstismar kəmərində pəncərə açılması 
zaman yaranan lent rayberin 
içərisinə  daxil olur və xüsusi tutucu 
plaşkalarla tutulur. 

Əsas hissələri:
 Halqavari frezer;
 Konus rayber;
 Tutucu pafta;
 Gövdə; 
 Rayber 

Tutucu  frezer-rayber 

Texniki  göstəriciləri:
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici 
diametri Uzunluğu Çəkisi Daxili 

diametri Birləşdirici yiv 

YY – 114  114 mm 3700 mm 171 kq   10 mm З- 76 GOST  5286-75

Avadanlığın təyinatı:
İstismar kəmərində yana “pəncərə” 
açan zaman frez və ya frez rayberin 
əsas lülədən lazım olan qədər yana 
əyilməsini təmin edir və həmçinin əlavə 
lülənin qazılmasında istifadə edilən 
qazıma alətlərini istiqamətləndirir. 

Yana  yönəldici  

Əsas hissələri:
 Yönəldicinin fiksatoru;
 Yönəldicinin gövdəsi;
 Endirmə pazı.

Texniki  göstəriciləri:

Yönəldicinin endirmə pazı Yönəldicinin fiksatoru 
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

Avadanlığın təyinatı:
Revers mexanizmi quyuda ilişib qalmış boruların açılıb yer səthinə çıxartması 

üçün istifadə edilir.
Bu mexanizmi tətbiq etdikdə quyuda qalmış boruların çıxarılması üçün sol 

yivli borulardan istifadə etməyə ehtiyac qalmır.
Revers mexanizmi ikipilləli differensial ötürmə və tangensial bərkidilmə 

birləşməsindən ibarətdir. Bu tip ötürmə quyu ağzından verilmiş sağ istiqamətli 
burucu momenti quyuda qalmış boruların açılması üçün alətin aşağı hissəsində 
nəzərə çarpacaq dərəcədə artan sol istiqamətli burucu momentə çevirməyə 
imkan verir. Alətin daxili diametri quyuda müxtəlif işlərin görülməsinə– 
məsələn: yuma işləri, çıxarılan borulara qoşulma, elecə də torpeda tətbiq etməyə 
imkan yaradır.

Boruların azad edilməsi üçün lazım 
olan alət və avadanlıqlar:
 Qazma rotoru;
 Aparıcı kvadrat boru;
 Qazma boruları;
 Revers mexanizmi;
 Tutucu alət

Boruları açıb çıxartmaq üçün 
quyu revers mexanizmi
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

Alətin tipi RS2-94 RS 2-118 RS 2-138 RS 2-188 РС2-210

1 2 3 4 5 6

Alətin xarici diametri 94 mm 118 mm 138 mm 188 mm 210 mm

Alətin daxili diametri 16 mm 25 mm 23 mm 29 mm  
29 mm

Alətin uzunluğu 1050 mm 1176 mm 1220 mm 1540 mm 1400 mm

Qoruyucu borunun 
diametri

114.3 ÷ 
127.0 mm

140  ÷ 

 146 mm

168.0  ÷ 

 198.7 mm

219.0  ÷ 

244.5 mm

244.5  ÷ 

273.1 mm

Maksimal dartıcı yük- 
yük qaldırma
/80% axma həddindən/

45000 kq 55000 kq 1000000 kq 150000 kq 190000 kq

Qırılmaya qarşı 
maksimal möhkəmlik  65720 kq 78345 kq 152666 kq 222877 kq 281556 kq

Girişdə fırlanma tezliyi 80 dövr/dəq 90 dövr/dəq 90 dövr/dəq 100 dövr/dəq 100 dövr/dəq

Alətin çəkisi 35 kq 61 kq 103 kq 215 kq 245 kq

Maksimal 
fırlanma 
momenti

giriş 2800 N·m 3200 N·m 6400 N·m 9630 N·m 10250 N·m

Nisbətdə 5.31 5.31 5.31 5.71 5.71

çıxış 14860 N·m 34000 N·m 16990 N·m 55000 N·m 58500 N·m

Açılan və çıxarılan boruların şərti diametrləri

- nasos-kompressor 

/NKB/
48 mm

 ÷  73 mm
48 mm

 ÷ 89 mm
48 mm

 ÷ 114 mm
48 mm

 ÷ 114 mm
48 mm

 ÷ 114 mm

- qazıma 60 mm
 ÷ 73 mm

60 mm
 ÷ 79 mm

60 mm
 ÷ 102 mm

60 mm
 ÷ 140 mm

60 mm
 ÷ 140 mm

- istismar Qoruyucu kəmərlərin bütün ölçüləri
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeksi Xarici diametri Uzunluğu Çəkisi Başlığın daxili 
diametri 

HSF2-136  136 mm 1052 mm 74 kq   25 mm

Avadanlığın təyinatı:
İkinci lülənin açılması məqsədi ilə  
istismar kəmərini lazımi yerində 
və tələb olunan hündürlükdə tam 
frezləyib açıq pəncərənin yaradılması 
üçün nəzərə tutulub. 

Əsas hissələri: 
 Frezləyici hissə; 
 Hidravlik silindr; 
 Keçirici (Z-86 GOST 28487-90)

Texniki  göstəriciləri:

İkiseksiyalı  frezer
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeks Xarici diametr Uzunluq Çəkisi Daxili diametr

MY-138   138  mm 1192 mm 79 kq 42 x 10 mm

Avadanlığın təyinatı:
İstismar kəmərində hermetikliyin 
bərpası məqsədi ilə lazım olan 
yuvanın  simmetrik açılması üçün 
yonma alətinin mərkəzləşdirilməsini 
təmin etmək.

Əsas hissələri: 
 Gövdə-tutucu hissə;
 Aşağı içlik; 
 Yuxarı içlik; 
 Qidalandırıcı boru; 
 Keçirici

Texniki  göstəriciləri:

Mərkəzləşdirici  yakor
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

İndeks Xarici diametr Uzunluq Çəkisi Daxili diametr

HSF3-136   136 mm 1206 mm 83 kq 25 mm

Avadanlığın təyinatı:
İstismar kəmərində hermetikliyin 
bərpası məqsədi ilə lazım olan 
yuvanın frezlənib   açılmasını təmin 
etmək.

Əsas hissələri: 
 Gövdə-dayaq;
 Kəski başlığı; 
 Kəski; 
 Porşen; 
 Silindir; 
 Keçirici. 

Texniki  göstəriciləri:

Üçpilləli  frezer
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

Aşağı qovşağın 
uzunluğu

Yuxarı qovşağın 
uzunluğu

Maksimal xarici 
diametri Çəkisi

  700 mm 1150 mm 124 ÷ 136 mm 100 ÷ 150 kq

Avadanlığın təyinatı:
İstismar kəmərində yamaqborusu 

vasitəsi ilə hermetikliyi bərpa etmək.
Diametri 140 ÷ 178 mm olan istismar 

kəmirinin hermetikləşdirilməsi üçün 
istifadə olunur.

Keçiricilərdə, qazılan pakerlərdə və 
sement körpülərində quraşdırılır.

Əsas hissələri:
 Əks klapan;
 Rezin kipləşdiricili ilişkənli
 aşağı dayaq;
 Sağ-sol yivli xüsusi keçirici;
 Rezin kipləşdiricili ilişkənli;
 yuxarı dayaq.

Texniki  göstəriciləri:

İstismar  kəmərində  hermetikliyi 
bərpa  edən  avadanlıq  dəsti 
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

Şifr Xarici 
diametri Uzunluğu Kütləsi Daxili 

diametri 
UB 73-168   139 mm 868 mm 64 kg 10 mm

           Avadanlığın təyinatı:
Korroziyaya (erroziyaya) uğramış qəzalı 
nasos – kompressor borularını eyni 
zamanda həm daxildən, həm də xaricdən 
tutub quyudan qaldırmaq.

Əsas hissələri: 
 keçirici;  
 sanqalı daxili borututan; 
 sanqalı xarici borututan; 
 içlik; 
 daxili sanqa;  
 gövdə; 
 xarici sanqa.

Texniki göstəriciləri:

Universal borututan UB 73-168 

	    İstismar kəmərinin diametri, mm    - 168
	    NKB-nin diametri, mm    - 73
	    Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, kN  - 400
	    Maksimal burucu moment, Nm    - 2500
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           NİPİ "Neftegas" 

Quyuların təmiri üçün alət və avadanlıqlar

Yan lülədə  keçidin hermetikliyini 
təmin edən avadanlıq

Şifr Xarici 
diametri Uzunluğu Kütləsi Daxili 

diametri 
YLKHA 168-114   140 mm 1250 mm 75.4kg 99.5 mm

     Avadanlığın təyinatı: 
Quyuların II lülə qazmaqla bərpası 
prosesində istismar kəmərinin keçid 
hissəsini hermetikləşdirmək. 

Əsas hissələri: 
 keçirici;
 gövdə;
 şlisli gövdə;
 yuxarı pafta;
 aşağı pafta.

Texniki göstəriciləri:

  Aşağı paftalara düşən maksimal yük, t        - 30 ÷ 35
   Kipləşdirici elementin maksimal diametri, mm    - 147.1
   Yuxarı sıxıcı paftalara verilən maksimal yük, kN     - 150
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